
 

 

EDITAL Nº 07/2019  

 

Dispõe sobre vagas para alunos especiais no Curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Atenção Integral à Saúde - PPGAIS, em associação entre  

UNICRUZ/UNIJUI. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde, em 

associação entre a Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ e a Universidade Regional do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que estarão abertas as inscrições para o provimento de vagas para alunos especiais no Curso de Mestrado em 

Atenção Integral à Saúde, 2º semestre de 2019 (Bloco IV). 

 

 

1. INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

A inscrição deve ser encaminhada pelo e-mail ppgais@unijui.edu.br até o dia 09 de outubro de 2019, 

através de preenchimento do formulário em anexo. A matrícula deve ser feita de forma presencial na Secretária 

Acadêmica da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Rua do Comércio, 3000 - 

Bairro Universitário - Ijuí – RS, entre os dias 07 a 09 de outubro de 2019, das 8h às 11h e das 13:30h às 17h. 

 

 

2. VAGAS 

Vagas disponíveis por disciplina: 

Disciplinas Dia da semana Nº de 

créditos 

Nº máximo de 

vagas para 

aluno especial  

Comunicação Científica Escrita Quinta-feira 

(Tarde) 

02 04 

Epidemiologia II Quinta-feira 

(Noite) 

02 04 

Pesquisa em Saúde II Sexta-feira 

(Manhã) 

02 04 

Alimentação e Nutrição em Saúde Sexta-feira 

(Tarde) 

02 04 

Oncologia Sábado 

(Manhã) 

02  04 

Obs: O número de vagas em cada disciplina pode ser alterado conforme demanda pela disciplina e deliberação 

da Coordenação. 

 

 

 



 

 

3. DOCUMENTOS 

• Graduados na UNIJUÍ: 

Para egressos formados na UNIJUÍ, serão utilizados os documentos já arquivados na pasta da Graduação. 

Caso tenha alterado seu nome (após o último vínculo com a Instituição) deverá entregar os seguintes 

documentos atualizados: 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 Cópia da Carteira de Identidade. 

 

Graduados na UNICRUZ: 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 Cópia Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 

 Cópia simples do Diploma de Graduação; 

 Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação. 

 

Graduado em outra IES: 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 Cópia Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 

 Cópia autenticada do Diploma de Graduação (na ausência, apresentação de cópia simples acompanhada 

do original).  

Para estudantes graduados no exterior: cópia autenticada do Diploma de Graduação apostilado ou 

autenticado em representação consular brasileira no país de origem de expedição do documento; 

 Original ou cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação. 

Para estudantes graduados no exterior: cópia autenticada do Histórico de Graduação apostilado ou 

autenticado em representação consular brasileira no país de origem de expedição do documento. 

 

4. PLANO DE PAGAMENTO 

O valor à vista de uma disciplina para aluno especial é fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Este 

valor é uniforme, independentemente do número de créditos de cada disciplina. O pagamento deve ser feito à 

vista no boleto ou outras formas negociáveis com a Central de Atendimento ao Aluno da UNIJUÍ. 

 

Passado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde no dia 27 de 

setembro de dois mil e dezenove. 

  
 
 

Prof. Dra. Janice de Fátima Pavan Zanella 

Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde 

(PPGAIS-UNICRUZ-UNIJUÍ) 

 

 

 
 


